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Rektor Dato 
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Referanse 
2016/1117 

Møtereferat 

Til: Utdanningsutvalgets medlemmer 

Gjelder: Utdanningsutvalget 

Møtetid: 20. januar 2016 
kl. 12:30 – 16:00 

Møtested: ELG U-33 HHiT 

Seminar fra kl 12:30 til 14:45. Utdanningsutvalgmøte fra 15:00 til 16:00 

1. Seminar om NTNU Toppundervisning (UU 01/2016) 

I tillegg til Utdanningsutvalgets medlemmer deltok ledere fra fakultetenes 
utdanningsseksjoner, ansatte i prorektors stab og sentrale «pedagogiske 
pådrivere» i seminardelen.  

Prorektor Berit Kjeldstad informerte om NTNU Toppundervisning. Professor 
Gunnar Grepperud fra toppundervisningprosjektet for utvikling av et pedagogisk 
meritteringssystem presenterte forslag til et pedagogisk meritteringssystem for 
undervisning ved NTNU/UiT. Begge presentasjonene er lagt ved.  

Arbeidsgruppen for pedagogisk meritteringssystem takker for de mange gode 
innspillene fra gruppearbeidet. Innspillene er vedlagt. 

2. NTNUs kvalitetssystem for utdanning (UU 02/2016) 

Marit Skimmeli presenterte «NTNUs kvalitetssystem for utdanning – revidering og 
implementering”. Presentasjonen er vedlagt. 

Utdanningsutvalget kom med noen forslag til mindre justeringer i 
kvalitetssystemet. De fleste er i gang med implementering av ulike elementer i 
systemet. Noe er uproblematisk, mens andre deler er mer utfordrende. NTNU i 
Gjøvik, NTNU i Ålesund og noen av fakultetene på tidligere HiST pekte på at det er 
en forskyving i roller i forhold til det de er vant til. Dette vil kreve en bevisstgjøring 
rundt hva som ligger i de ulike rollene. Når det gjelder implementering, kom det 
Innspill om at ansvar for implementering bør følge rollene/ledernivåene i 
systemet. 

3. Høring - forslag om endringer i departementets forskrift om kvalitetssikring og 
kvalitetsutvikling (UU 03/2016)  

Postadresse Org.nr. 974 767 880 Besøksadresse Telefon 
7491 Trondheim E-post: Hovedbygget + 47 73 59 80 11 Ingeborg Vasli 

postmottak@adm.ntnu.no Høgskoleringen 1 Telefaks 
http://www.ntnu.no/administrasjon Gløshaugen + 47 73 59 80 90 Tlf: + 47 918 97 971 

All korrespondanse som inngår i saksbehandling skal adresseres til saksbehandlende enhet ved NTNU og ikke direkte til 
enkeltpersoner. Ved henvendelse vennligst oppgi referanse. 
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Kunnskapsdepartementet har sendt på høring forslag til endringer i KDs 
studiekvalitetsforskrift. Basert på høringsuttalelsene fra NTNU er det utarbeidet 
et utkast til høringsuttalelse fra NTNU som Utdanningsutvalget kom med 
synspunkter på.      
 
Utdanningsutvalget sluttet seg til utkastet til høringsuttalelse fra NTNU. 
 
Høringsfristen er 4. februar. De som ønsker å gi ytterligere innspill til NTNUs 
høringssvar, sender disse til Anne Marie Snekvik. 

   

 
 

Faste medlemmer av Utdanningsutvalget  
Leder av Utdanningsutvalget, prorektor Berit Kjeldstad, NTNU  
Undervisningsdekan Gunnar Parelius (AB), NTNU Forfall. Erik 

Sigvaldsen møtte 
Undervisningsdekan Svein Gladsø (HF), NTNU  
Undervisningsdekan Brynjulf Owren (IME), NTNU Forfall. Vegard 

Rønning møtte  
Undervisningsdekan Øyvind W. Gregersen (NT), NTNU  
Undervisningsdekan Stein Ove Erikstad (IVT), NTNU Forfall 
Undervisningsdekan Hilde Grimstad (DMF), NTNU  
Undervisningsdekan Øyvind Ellingesen (DMF), NTNU Forfall 
Undervisningsdekan Tanja Ellingsen (SVT), NTNU  
Undervisningsdekan Tine Hestbek (SVT), NTNU  
Utdanningsleder Gro Iren Kvanli Dæhlin, NTNU i Gjøvik  
Utdanningsleder Svanhild Schønberg, NTNU (tidligere HiST)  
Utdanningsleder Webjørn Rekdalsbakken, NTNU i Ålesund  
Fungerende prodekan Arve Pettersen (HHiT), NTNU (tidligere HiST)  
Prodekan utdanning Ingeborg Olaug Kamsvåg (FHS), NTNU 
(tidligere HiST) 

 

Prodekan John Magne Grindeland (FLT), NTNU (tidligere HiST)  
Prodekan for utdanning Hallstein Hemmer (FT), NTNU (tidligere HiST) Forfall 
Studentrepresentant Stein Olav Romslo NTNU   
Studentrepresentant Maria Honerød, NTNU  
Leder Forvaltningsutvalget for de 5-årige lektorutdanningene (FUL) John 
Brumo, NTNU 

 

Leder Forvaltningsutvalget for sivilingeniørutdanningen (FUS) Roger 
Midtstraum, NTNU  

 

Leder for Seksjon for universitetspedagogikk (Uniped) Reidar Lyng, 
NTNU 

 

Direktør for NTNU Universitetsbiblioteket, Lisbeth Tangen Forfall 
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Studiesjef Inge Fottland, NTNU Forfall 
Studie- og forskningsdirektør Gunn Marie Rognstad, NTNU i Gjøvik  
Studiedirektør Marianne Vinje, NTNU i Ålesund  
Studiedirektør Gunnar Bendheim, NTNU (tidligere HiST)  
  
Utvalgets sekretær Kirsti Rye Ramberg, NTNU  
  

 



NTNU Toppundervisning

UU-seminar 20.01.2016
Berit Kjeldstad



www.ntnu.no/toppundervisning



Virtuelle kjemiske rom
Prosjektleder: Hilde Lea Lein

Kvalitet, tilgjengelighet 
og differensiering i
grunnutdanningen i 
matematikk (KTDiM) 
Prosjektleder: Mats Ehrnström

Smart læring
Prosjektleder: Arne Krokan

Prosjekt innovativ 
lektor-utdanning 
(PROSJEKTIL)
Prosjektleder: Heidi Brøseth

Video for kvalitet
Prosjektleder: Jonas Persson

TransArk
Prosjektleder: Bjørn Otto Braathen

2-IT
Prosjektleder: Guttorm Sindre

Utviklingsprosjekter 2013/14-2016



Utviklingsprosjekter 2015-2016



Prosjekter og aktiviteter 
• Skolebasert kompetanseutvikling (veiledning, FoU) 
• FoU-prosjekter for en bedre skole
• FoU-prosjekter for bedre lærerutdanning
• Nye stillinger (ph.d., delte stillinger med NTNU, deling med andre 

skoler)

Universitetsskoler



Mål
Pålitelig, gyldig og læringsfremmende 
vurdering av studentenes kompetanse.

Viktige konklusjoner så langt er:
• Hovedformålet er å skape bedre læring
• Vi har en motivert lærerstab som er villig til å prøve nye veier
• Det er nødvendig med lederoppmerksomhet
• Arbeidsgruppa har beskrevet seks utfordringer med forslag til 

oppfølging, og disse vil komme i form av en rapport.
• Studentene er (naturlig nok) opptatt av temaet

Alternative vurderingsformer



«Læringsstøttesenteret skal bidra til at alle som driver med undervisning får 
tilegne seg kompetanse i bruk av teknologi og digitale verktøy i undervisninga»

LæringstreffOffisiell nettside
Sosiale media

Workshop Med mer..

• Lokal læringsstøtte
• Utrulling av nytt eLs
• Digital eksamen

NTNU Læringsstøttesenteret



Mål: 
• Øke kvaliteten innen utdanning 

gjennom tilrettelegging av gode 
IT-tjenester 

• Tilrettelegge bedre støtte i 
studiehverdagen

• Øke samhandlingen mellom 
studenter og faglærere 

• Øke tilgangen på fleksible og 
innovative utdanningsmetoder

IT i utdanningen



Eier: Prorektor/Studiesjef

Nytt e-læringssystem (LMS)

Eier: Prorektor/Studiesjef

Digitalisering av eksamen/vurdering

Eier: Studiesjef og NTNU IT

Innovativ utdanning / Digitale tjenester

Større endringsprosesser i programmet



Skisse til organisering av 
et nettverk av læringsstøtte 
ved NTNU

Sentralt 
Lærings-
støtte-
senter

Lokalt 
læringsstøtte-

nettverk

Delprosjektledere



Et steg mot bedre undervisningskvalitet –
forslag til et pedagogisk meritteringssystem for undervisning 

ved NTNU/UiT

Gunnar Grepperud, Result, UiT Norges arktiske universitet



Arbeidsgruppas medlemmer

•Utdanningsdirektør Heidi Adolfsen, UiT

•Professor/instituttleder Annlaug Bjørsnøs, NTNU 

•Professor/instituttleder Edd Anders Blekkan, NTNU

•Professor Gunnar Grepperud (leder), UiT

•Førsteamanuensis/faglig leder Reidar Lyng, NTNU

•Professor/prodekan Inger Njølstad, UiT

•Personal- og organisasjonsdirektør Odd Arne Paulsen, UiT

•Professor Frode Rønning, NTNU

Sekretær: Seniorrådgiver Ole K. Solbjørg, NTNU, 



Mandat

• Gruppen skal arbeide for at krav til undervisningskompetanse sidestilles 

med krav til forskningskompetanse ved vitenskapelig tilsetting, herunder 

skissere forslag til utfyllende reglement som grunnlag for styresaker ved 

universitetene.

• Gruppen skal utarbeide anbefaling til et helhetlig system for merittering 

av undervisning. Systemet skal motivere organisasjonen og den enkelte 

ansatte til heving av undervisningskompetanse og formalisere 

dokumentert kompetanse. Det bør inneholde punkter om merittering, 

krav til dokumentasjon og presisere hvilke former for støtte institusjonen 

tilbyr.



To presiseringer

• Pedagogisk basiskompetanse er den undervisningskompetansen 

som kreves av alle ved tilsetting i, eller opprykk til, vitenskapelige 

stillinger. Den kan med andre ord beskrives som et obligatorisk 

krav.

• Pedagogisk merittering er en frivillig ordning der ansatte gis 

muligheten til å få vurdert sin undervisningskompetanse til 

høyere enn nivå enn pedagogisk basiskompetanse med 

påfølgende individuell og organisatorisk belønning.



Pedagogisk basiskompetanse

• Gjelder universitetslektor, førsteamanuensis og professorat

• Utgangspunktet er forskriftens formulering: dokumentert relevant 

praktisk-pedagogisk kompetanse på grunnlag av utdanning eller 

undervisning og veiledning

• Tre hovedtema:

- Klarere og mer konkrete kriterier

- Kvalifisering til pedagogisk basiskompetanse -

- Sakkyndigvurderinger og oppfølgingen av 

disse



Kriterier for pedagogisk basiskompetanse

• Utgangspunkt i UHRs veiledende retningslinjer og de 

utdanningstilbudene som gis ved NTNU og UiT.

• Klargjøring innebærer sannsynligvis også en viss 

skjerping av krav

• Noe større krav til professorstillinger (jf. de nasjonale 

fakultetsmøtene)

• Vedtas som utfyllende retningslinjer



Tre utfordringer til kvalifisering til pedagogisk 

basiskompetanse

• Volumutfordringen – flere vil etterspørre slike tilbud

• Breddeutfordringen – flere tema (svensk høyere 

utdanning – 15 stp)

• Kvalitetsutfordringen – bidrar slike tilbud til faktisk 

undervisningsforbedring? 



Komitévurderinger og oppfølging av disse

• Undervisningskompetansen skal tas på alvor!

• En av komiteens medlemmer bør ha særlig ansvar for dette

• Bedre og mer presise utlysningstekster

• Bedre oppfølging på alle nivå



Hva med førstelektorer og dosenter?

Forskriftens krav:

• Felles for begge stillingene er kravet om «dokumentert relevant 

praktisk-pedagogisk kompetanse på grunnlag av utdanning og 

eller undervisning og veiledning». 

• I tillegg stilles det krav om:

- at det til førstelektorstillingen stilles krav om at spesielle 

kvalifikasjoner innenfor undervisning eller annen 

pedagogisk virksomhet skal tillegges stor vekt

- at det til dosentstillingen stilles krav om dokumentert 

omfattende pedagogisk utviklingsarbeid og annen 

pedagogisk virksomhet av høy kvalitet



To utfordringer

• Er dette en stillingskategori UiT/NTNU bør satse på?

- forholdvis få i disse stillingene, selv etter fusjonene

- hvordan vurderes de og hva brukes de til?

• Klarere og mer konkrete kriterier med utgangspunkt i at dette er 

stillinger som skal ha en særlig innretning mot undervisning. 

• Hvordan følge opp det forholdsvis store antallet 

universitetslektorer



Pedagogisk merittering- definisjon

• Ett sett av kriterier, vurderinger og virkemidler, ut over pedagogisk 

basiskompetanse, som skal stimulere til, og belønne, vitenskapelig 

ansatte for sitt arbeid, sine resultat og sin kompetanse innen 

undervisning. Systemet skal både omfatte belønning og plikter. 



Hoveddimensjoner

• Hvem: (Universitetslektor), førsteamanuensis og professor 

alle i faste stillinger (50 prosent eller mer)

• Hensikt: Belønne de beste, inspirere de øvrige og styrke 

enhetenes undervisningskultur

• Ordning: Inspirert av arbeidet i svensk høyere utdanning-

meritterad och excellent kompetens (en eller to trinn)

• Nivå: Å bli tilkjent merittert undervisningskompetanse skal 

henge høyt. Må ligge klart over basiskompetanse, men 

ikke høyere enn at det fanger opp våre institusjoners 

dyktigste undervisere. 



Mulig modell

• I første omgang ett nivå etter/over pedagogisk basiskompetanse (dyktig/ 

kyndig – «advanced teacher practitioner»)

• Etter en prosjektperiode vurderes behovet for ytterligere ett nivå 

(eksellent/fremragende) - alternativt at dette kan etableres på nasjonalt 

nivå (NOKUT)

• Samme krav til alle stillingstyper

• Kriterier: Større vekt på det som er gjort(og resultatene av dette) enn det 

som er «tenkt»



Mulig modell forts.

• Ansattes søknad skal suppleres med redegjørelse fra fakultet om 

hvordan kompetanse skal komme fellesskapet til nytte og hvilke vilkår 

man vil gi de meritterte for å kunne bidra til dette

• Fast lønnspåslag for de som tilkjennes kompetanse (Sverige 2-3 ltr)

• Enhetene belønnes med en engangssum (Umeå 25 000 Skr)

• Ansiennitetskrav (5 år i gjeldende stilling)? Søkerne vurderes av ekstern 

komite, innstilling og rangering gjøres av relevant, sentral enhet ved UiT 

og NTNU



Dokumentasjon

• Pedagogiske mapper:

- del I Refleksjoner over egen undervisning (1-12 sider)

- del II Uttalelser fra nærmeste leder evt. andre

- del III Dokumentasjon av egen undervisningsvirksomhet  

• Forslag til hovedområder:

- Ansiennitet og erfaring (på alle utdanningsnivå)

- Utøvelse av planlegging, gjennomføring og evaluering av                              

undervisning

- Pedagogiske ledelse/bidragsyter i fellesskapet

- Nasjonal/internasjonal aktør

•Mapper også ved søknad på stilling/opprykk til stilling



Organisering

• Prosjekt 3-5 år (heller ikke i Sverige finnes det mye god dokumentasjon 

om hva slike ordninger har medført. Det finnes imidlertid mange gode 

fortellinger!)

• Egen finansiering i prosjektperioden (UiT har allerede bevilget 2 mill. for 

2016)

• Egen prosjektstilling (faglig) + arbeidsgruppe til oppfølging og evaluering

• Mulig felles referansegruppe for UiT/NTNU?



Evaluerings-/forskningsoppgaver

• Individuell og organisatorisk betydning av meritteringssystemet 

(positive/negative/intenderte/ikke-intenderte)

• Hvordan pedagogisk kompetanse vurderes av sakkyndige komiteer

• Hvordan institutt og fakultet definere og følger opp pedagogisk 

kompetanse ved utlysninger og tilsettinger

• Universitetspedagogisk kvalifisering- hva fører det til?
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Innspill fra gruppearbeid om pedagogisk merittering. 

Seminar i NTNUs utdanningsutvalg 20. januar. 

 

 

Oppgave 1: 

Hvordan tenker dere at vi bør komme i gang med de første meritterte? 

 - Velge blant de vi mener er de beste?  

  - Og da på institutt eller fakultetsnivå? 

 - Eller må alle utarbeide pedagogiske mapper og få dem bedømt? 

 

Oppgave 2: 

Hvordan tenker dere at det kan/bør legges til rette for de som ønsker å merittere seg? 

 

Oppgave 3: 

Hvordan kan institutt og fakultet bli pådrivere for pedagogisk merittering blant sine ansatte? 
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Gruppe 1 

Spørsmål 1 

- Lyse ut med en frist 

- Gruppen er svært skeptisk til at det skal velges blant de beste 

- Informasjon er viktig.  

- Leders vurdering kan være en utfordring i forhold til at man ikke vet hva en skal se etter. 

Behov for kriterier for leders vurdering. Bistå ledere med dette i starten 

- Lyse ut på fakultetet men instituttene må bidra til vurdering, oppmuntring.  

- Forankring fra toppledelse og til nederste nivå 

- En utfordring med dokumentasjon. Bistå med hva som skal dokumenteres.  

- Klare kriterier for hva som skal vurderes. 

- Refleksjonsnotatene vør også ha kriterier.  

- Elementer av skjønn. Hvordan skal dette håndteres? 

- Kun egenevaluering 

- Hva med studentevaluering. Referansegrupper? Evaluering i «reelle 

undervisningssituasjoner» ikke «prøveforelesningssituasjoner». Over tid. Studentvurderinger 

kan variere i stor grad over tid.  

- Kobling mot kvalitetssystem. Kobling mot emne- og programevaluering?  

- Hvordan henger dette sammen med nasjonale fagråd, prosess med UIT, kriterier for 

bedømming 

- Komme i gang med de med høyest grad av motivasjon. De mest motiverte utarbeider 

pedagogiske mapper.  

- Pedagogisk prøving: Andre undervisningsformer.  

- Gruppen tror at dette er en ønsket utvikling. Kan bidra til å utligne statusgapet mellom 

forskning og undervisning.  

- Nivå på belønning: Ok at det ikke er for stor «gevinst» i starten før man ser hvilke utslag 

dette får – men må være nok for at det skal gi tilstrekkelig motivasjon for å søke mot 

merittering.  

 

Spørsmål 2 

- Økonomiske insentiver, belønning 

- Kvalifiseringstiltak: Rom og tid for utvikling mot merittering. Hvilke investeringer kreves av 

arbeidstaker og hvilke investeringer kreves av arbeidsgiver? Kompetansebygging (kurs, 

utdanning) 

- Prestisje på instituttnivå. Grupper på instituttnivå for å bidra til motivasjon, kvalitetssikring 

av søknader, dokumentasjon mv..  

- Kan Uniped være en bidragsyter i dette arbeidet? Tydeligere «pakker» fra Uniped. Kursrekke 

som bidrar til å føre frem til merittering. Avklaringer mellom HR og Uniped. 

Ledelsesutvikling, kompetanseutvikling. 

- Sørge for at det er de med undervisningsengasjement som løftes – ikke bare de som evner 

god struktur og dokumentasjon mv. 

- Kan dette inngå etter hvert som et krav / forutsetning for å inngå i enkelte stillinger 

(prodekan, studieprogramleder mv.. ). 

 



3 
 

Spørsmål 3: 

- Finansiering må ligge til grunn. Dette må planlegges godt før en starter med meritteringen. 

Det må planlegges i samarbeid med instituttene.  

- Tidligste oppstart 2017 (må inn i budsjettet). Vurdere en «pott» i en overgangsperiode. 

Strategiske midler på rektornivå for å komme i gang uten for mye motstand. 

- Medarbeidersamtaler. Kompetanseutvikling. Dialog med nærmeste leder. Oppfordre 

«foregangspersoner». 

- Gjøres kjent i organisasjonen. Informasjon.  
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Gruppe 2 

Et par korte tilbakemeldinger fra gruppe 2.  

Vi rakk stort sett bare å håndtere spm 1. Her var det enighet om at det bør utvikles et sett kriterier 

for meritteringa og at utvelgelse gjøres på bakgrunn av dette. At alle skal utvikle pedagogiske mapper 

var det større usikkerhet om - kanskje skal dette være opp til de som ønsker det - og som ønsker å 

bli vurdert mot dette "opprykket".  

 

Utvelgelse tror vi vil være lite heldig (kriterier, gjennomsiktighet, etc.) 
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Gruppe 3 

Hva er undervisning? Aktivt å legge til rette for (studenters) læring. 
Opprykk/merittering: Forskjeller og likheter. Dilemmaer. Trenger klargjøring 
 
Oppgave 1: 
Mapper er bra, men vi bør komme i gang raskt, før mappesystem er etablert. Hva skal mappene 
inneholde? Forskjellige fag har forskjellige kulturer. 
Hvor mye vekt skal legges på publisering? 
Sammenhengen mellom pedagogikk og didaktikk Hvor er studentenes stemme? 
 
Oppgave 2: 
Kvalifiseringsstipend for pedagogisk merittering "Forskningsfri"? 
Utvidet mentorordning 
Klargjør forskjellene mellom dagens PEDUP-krav (NTNU), basiskompetanse og merittering Bør det 
være et mål for hvor stor andel av staben som bør være merittert? 
 
Oppgave 3: 
Medarbedersamtaler 
Forskningsfritt semester 
Prioritere lønnsmidler innenfor gitte rammer Gruppearbeid blant kolleger Bli gjort stas på 
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Gruppe 4 

Oppgave 1: 

Fordel å velge en løsning som gjør at vi kommer I gang fort. Foreslå noen som kan skrive sine egen 

pedagogiske mappe først, for så å utvide dette til større grupper etter hvert. Begynn med de mest 

engasjerte.  

Fagmiljøene vet best hvem som skal utpekse først, da mest på instituttnivå. Kanskje noe I HR-

seksjonen på fakultetsnivå. Kriteriene må bestemmes sentralt - instituttene kan foreslå kandidater. 

Instituttene må være involvert I utviklingen, slik at institutt / fakultet ikke blir påtvunget et ferdig 

opplegg.  

Mappen bør inneholde flere dimensjoner:  

Kollegavurdering, egen refleksjon, leders refleksjon, studentenes refleksjoner rundt undervisningen. 

 

Oppgave 2: 

Bør ha et tilbud om kurs / utviklingstiltak 

Bør ha ordning for å legge til rette for daglig omstilling av egen undervisning - bli god til å undervise 

ved å undervise. 

Bidra til spredning av erfaringer fra de som har erfart, gjort nye ting.  

 

Oppgave 3 

Fak: Være med å organisere aktivitet: Kurs, møteplasser, kollegabasert veiledning osv.  

Inst: Den kolleganære oppfølgingen - medarbeideroppføging/samtale, leder-koblingen. 
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Gruppe 5 

Oppgave 1: 
En må finne ut hvem som kan inngå i sakkyndige komiteer? Skal en ha en fast komité? Hvilke 
kvalifikasjoner skal disse ha? Bør denne ha nærhet til fagområdet. 
Legitimitet. 
Det bør være en fast komite, men der en av medlemmene varierer utfra fagområdet, men tenke 
bredt om fag.  
For å kunne kunne bli gjenstand for vurdering bør den ansatte utarbeide pedagogisk mappe fra 
starten av sin karriere. 
Det bør være en åpen adgang helt fra starten av om å be om eller søke om slik vurdering. 
Ordningen må gjenspeile seg i lokal lønnspolitikk. 
 
Oppgave 2: 
Det må være bekjentgjort for alle at ordningen finnes og hvilke kriterier som er lagt for vurdering. 
Dette er et individuelt prosjekt. Det som nevnes i diskusjonen er  

- tid til ferdigstilling av søknad 

- ekstra tidsressurs til utvikling av undervisningsopplegg ut fra en plan om merittering 

- en kan evt tenke seg at det tildeles strategiske midler. 

 
Gruppa vil anse f.eks å fungere som emneansvarlig, studieprogramleder eller lign, vil rapporter og 
dokumenter utarbeidet i studiekvalitetsarbeid kunne inngå som del av dokumentasjon. 
 
Oppgave 3: 
Det må utarbeides en klar strategi for merittering. Bevisstgjøre ansatte og ledere på dette. 
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Gruppe 6 
 
Oppgave 1: 

- Mange forskjellige former for undervisning, noen er god til ny teknologi, noen er gode til 

relasjoner. 

- Vurdering av hvem som er "de beste" er uklart. Må opererei ulike kategorier.  

- Bør være et samarbeid mellom institutt og fakultet. 

- Baser på studenevalueringer og peer review. 

- Kurs for utvikling av emnet (emnedesign kurs). 

 

Oppgave 2: 

- Samarbeidsforum. 

- Læringsstøttesenteret koblet på. Viktig med ped koblet på. 

- Fristille undervisningstid til kursutvikling. 

 

Oppgave 3: 

- Støtte og motivere. Skape lokale arenaer. 

- Pott med midler man kan søke på. 

- Oppsøkende arbeid.  

- Skryte av undervisere. 

- Medarbeidersamtaler 
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Gruppe 7 
Bør være et viktig personalpolitisk virkemiddel for nærmeste leder å motivere medarbeidere til å 

dokumentere sin kompetanse i forhold til merittering.  

I innsalget av ordningen bør leder på "laveste" nivå være pådriver overfor egne ansatte, og pushe 

"de beste" til å bygge opp mappe/ dokumentasjon og å jobbe frem kompetanse mot en slik 

merittering.  

Ordningen må kommuniseres, og løftes frem, meritteringen må henge høyt, og være stas for den 

enkelte og sitt fagmiljø å få meritterte ansatte. Positivt at undervisning sidestilles med forskning. 

Vurderingen må ta utgangspunkt i klare og anerkjente kriterier som kan dokumenteres.  
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Gruppe 8 
 

Me saknar eit nivå i tillegg til institutt og fakultet. Inkluder programrådsleiarane i prosessane som 

skal gå for å utvikle dette meritteringssystemet. 

Deloppgåve 1:  

- Manglar nokre alternativ. Både studentmedverknad og sjølvrekruttering. Dei med interesse 

for undervisning må kunne melde seg. 

- Ordninga må gis legitimitet blant dei vitskapleg tilsette. Må ikkje bli ei 

popularitetsundersøking. 

- Ei kulturendring blant dei som synest forskning skal vere det einaste viktige 

- Korleis leggje forholda til rette for dei som er motiverte? 

- Få dei som er kvalifiserte til å søke til å gjere det. La dei som ynskjer å bli betre få tettare 

oppfølging gjennom programrådsleiarane. Knytte inn FoU-arbeid. 

- Utviklingssamtale mellom instituttleiar og tilsette på linje med andre saker.  

- Kople det på eksisterande strukturar, bruk instituttleiarane. La programrådsleiarane og 

instituttleiarane diskutere og oppmuntre. 

- Velg dei beste blant dei som har søkt. Ikkje innfør unødvendig organisatorisk aktivitet. 

- Studentane må sjølvsagt vere med. Kan også få studentane til å tenke god undervisar i eit 

større fellesskap, ikkje berre som "den gode forelesaren". 

- Må stimulere kvalitet både i møtet mellom undervisar og student, samt den kollektive 

utdanningsleiinga. Skriv konkrete krav til utdanningsleiing for professoropprykk. 

- Den kollektive undervisningskvaliteten er viktigare enn det som skjer i kvart enkelt emne. 

Ansvaret kan ikkje ligge på enkeltpersonar, men er eit kollektivt ansvar i større strukturar. 

- Pedagogiske mapper kan vere ein del av dokumentasjonen som utgjer grunnlaget for valet 

av dei beste. Dei som søker MÅ levere mappe. 

- Skal kun gjelde for fast tilsette. Krava presentert tidlegare verkar rimelege. 

- Utnytt dragsuget bak dei fyrste for å få opp fleire kyndige undervisarar. 

 

Deloppgåve 2: 

- Dersom ein ynskjer å stille til å bli merittert, så må det leggjast til rette for oppfølging 

undervegs i prosessen. Når ein er på "shortlist" kan mappe leverast, for så å bli vurdert. Slik 

er terskelen for å syne interesse senka. 

- Ansvar for leiaren å sette av tid og ressursar til å auke kompetansen til den enkelte. Gi 

oppgåver for å auke erfaring, og gi coaching undervegs. 

- Kan FoU-arbeidet brukast til å utvikle eiga og den kollektive undervisningspraksis ut frå eit 

breitt teoretisk grunnlag? 

- Bruk FoU i staden for forskingspermisjon, det er viktig å informere om moglegheita for å 

forske på undervisning, også i fagområde ikkje direkte knytt til undervisningsvitskap. 

 

Deloppgåve 3: 

- Prodekanar for utdanning bør engasjere seg. 

- - Det må vere eit fokus frå leiinga. Institutta er i dag svært gode på å motivere til forsking, 

det må også bli motivert for at fagmiljøa skal jobbe med undervisninga si. 
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- Leiing er i fokus - korleis får me undervisningsleiing inn i tankegangen? 

- Programrådsleiarane har ansvar for kollektiv utvikling av kvaliteten til programmet.  

- Universitetet må utnytte kompetansen til dei som blir utvalt - til dømes må dei meritterte 

undervisarane kunne nyttast i vurderinga av søknader om SFU. 

- Legg føringar på pengane som eventuelt blir tildelt eininga. 

- Korleis skal dosentar og førstelektorar belønnast for sin pedagogiske kompetanse? Må 

unngå å få "merittert professor" som ei ny klasse med forsking+undervisning som skal 

overgå dosentar. 

- Synleggjer at det er nødvendig for forskingsmiljø som allereie har tilsette med dokumentert 

pedagogisk kompetanse å utvikle den kollektive kompetansen endå meir. 

- Få grasrota engasjert. Det er ikkje godt nok at berre leiinga bryr seg og snakkar det opp, me 

må ha eit kollektivt løft! 

- Store ord er ikkje nok, me må tørre å bli skitne på hendene. 

Dokumenter, publiser, reflekter, søk, tenk vidare. 

Vegen til prestisje for undervisning går gjennom forsking på undervisning! 
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Felles kvalitetssystem 2016

Mandat for ressursgruppe:  

«Arbeidet med etablering av 
felles kvalitetssystem skal ta 
utgangspunkt i at NTNUs 
nåværende kvalitetssystem 
videreføres med nødvendige 
endringer og justeringer.»

Vår 2016: Utvikling
• Styresak 9. mars 2016

Høst 2016: Implementering
• Kvalitetssystemet tatt i bruk fra 1.08.16
• Ferdig implementert innen utgangen av 

2016
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Tidsplan for prosjektet
Høsten 
2015

Våren 2016

Utvikling og 
pilotering

Høsten 2016

Implementering

Våren 2017

Drift

Høsten 17

Drift

Se 
møteplanen 
for høsten 
2015

Mars: Styresak om 
kvalitetsmelding for 
studieåret 
2014/2015, basert på 
individuelle 
meldinger fra de fire 
institusjonene

Mars: Styresak om 
revidert 
systemhåndbok med 
implementeringsplan

Pilot med bruk av 
maler for emne- og 
studieprogram-
evalueringsrapporter 
fra NTNUs system

Felles avvikssystem 
(Si fra-side) for alle 
studenter

Bestilling til 
fakultetene 
(kvalitetsmelding for 
studieåret 
2015/2016)

Implementering av 
dokumenthåndtering
sverktøyet for emne-
og studieprogram-
evalueringer 

Styresak om 
kvalitetsmelding for 
studieåret 2015/2016

Bestilling av 
kvalitetsmelding for 
studieåret 
2016/2017. For 
styresak der alle 
rapporter er basert 
på nytt kvalitets-
sikringssystem
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Forslag til revidert kvalitetssystem 
for utdanning

• Harmonisering - ingen store, substansielle 
endringer

– ikke at det skal gjøres, men hvordan
– grad av endring varierer mellom institusjonene

• Eksempler:
– emneevaluering hver gang emnet gjennomføres
– bruk av referansegrupper i emneevaluering
– bruk av dokumenthåndteringsverktøyet (DOQ)
– mandat for studieprogramledere og bruk av 

studieprogramråd 
– ny måte å håndtere avviksmeldinger 

(elektronisk avvikssystem) 
• Navneendring (kvalitetssystem)
• Strategisk forankring og mål ligger fast, 

men presisering av at målet for 
kvalitetsarbeidet er at studentene oppnår 
læringsutbyttet
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Forslag til revidert kvalitetssystem 
for utdanning

• Generiske modeller som vil passe 
uavhengig av valg av 
organisasjonsstruktur

• Ønsker å legge alle vedlegg på vev
• Kvalitetssystemet omfatter også krav 

til våre studier, nye dokument som 
ligger til grunn: 
– «Krav til studier ved NTNU»
– «Veiledning for opprettelse av studier». 
Under arbeid:
– «Veiledning for periodisk 

studieprogramevaluering» 
– «Veiledning for utvikling av studieplan» 

er under utarbeidelse. 



Prosess for rapportering og oppfølging - uendret

*Studieprogramleder rapporterer til dekan eller til instituttleder avhengig 
av hvor oppgavene knyttet til kvalitetssikring av studieprogram er delegert
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Implementering og opplæring

• Opplæringsbehovet har mest trykk på tidligere 
høgskolene i vår (ex: pilot emneevalueringer), men 
arbeid med implementering gjelder alle
– Ansvarlige for informasjon og opplæring på tidligere høgskolene 

• HiG – Nils Rui
• HiST – Kjerstin Tobiassen
• HiÅ – Bente Alm

• Tema på instituttledersamling 15. mars og UU-møte 20. 
april 

• Revisjon av vevsider
• Video
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Spørsmål til Utdanningsutvalget

• Hvordan skal dere som prodekaner jobbe med 
implementering og oppfølging?

• Hvilke utfordringer ser dere, og hva blir viktig i 
arbeidet framover? 
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